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A regulação das águas é complexa pois se trata 
de um recurso político por natureza, sujeito aos mais 
distintos usos e indispensável para a vida humana e 
manutenção dos ecossistemas. O direito das águas 
tem como missão proteger e garantir esse recurso, 
bem como distribuí-lo entre os múltiplos usuários 
e estabelecer os responsáveis e os instrumentos para 
sua gestão. 

O objetivo do Curso de Direito das Águas à luz da 
Governança é promover a difusão do conhecimento 
jurídico que norteia a política de águas e identificar 
os desafios a serem superados. A legislação é um 
dos aspectos da governança dos recursos hídricos 
e sua compreensão é fundamental para aprimorar 
a gestão. Portanto, pretende-se apresentar a base 
jurídica que norteia o direito das águas no Brasil 
e demonstrar como ele influencia a construção da 
governança, distribui as competências para a gestão 
das águas, delimita as instituições responsáveis e 
estabelece os princípios e instrumentos da gestão, 
bem como, obriga a construção de um formato de 
gestão integrada e participativa. 

A difusão do conhecimento jurídico entre os 
atores chave é fundamental para aprimorar o funcio-
namento das instituições responsáveis pela gestão, 
bem como o controle social destas pela sociedade, 
além de contribuir para a proteção e negociação de 
conflitos pelo uso da água. 

O curso se dá totalmente no formato a distância 
e se estrutura em quatro unidades: 

Unidade 1: O Direito na construção da gover-
nança das águas doces (08 horas/aula);

Unidade 2: Panorama geral da Política Nacional 
de Recursos Hídricos (18 horas/aula); 

Unidade 3: O tratamento jurídico das águas sub-
terrâneas no ordenamento brasileiro (13 horas/aula)

Unidade 4: A governança das águas e a integração 
da gestão: a construção dos nexos (13 horas/aula);

A carga horária total do curso é de 52 horas, 
composta por 44 horas de texto e 8 horas de vídeos. 
O material didático conta com conteúdo desen-
volvido especialmente para o curso, indicação de 
leituras obrigatórias e complementares e glossário, 
bem como atividades de fixação. Os materiais em 
vídeo são compostos por vídeos institucionais sobre 
temas relacionados, documentários e videoaulas dos 
colaboradores. Esse material é dedicado a aprofundar 
os temas abordados no material didático e contar 
experiências de gestão de sucesso.

O público alvo são os profissionais envolvidos 
com a gestão das águas doces, com destaque aos 
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, sejam estes do Poder Público, 
setor privado ou sociedade civil. O curso pretende 
capacitar os profissionais de forma a permitir que 
estes compreendam e aprofundem a base jurídica que 
norteia a gestão das águas doces. Não é necessário 
ter uma formação jurídica para participar do curso.

Ao final do percurso formativo, composto pelas 
quatro unidades, se espera que o participante tenha 
condições de: compreender os aspectos jurídicos da 
gestão hídrica; incorporar na sua prática profissional 
abordagens analíticas do direito e reconhecer os 
principais direitos e obrigações impostos pelo direito 
das águas doces. 

Pilar Carolina Villar
Profa. Dra. da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

APRESENTAÇÃO
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3. O TRATAMENTO JURÍDICO DAS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS NO ORDENAMENTO 
BRASILEIRO
Assim como em outras partes do mundo, as águas 

subterrâneas não foram a prioridade do Direito e da 
gestão hídrica no Brasil. O descaso com a gestão dos 
aquíferos é denominado na literatura de “hidroes-
quizofrenia” (Jarvis et al, 2005), uma vez que as águas 
subterrâneas constituem a principal reserva dispo-
nível para os seres humanos, pois respondem por 
30,1% do volume de água doce mundial, enquanto as 
águas doces correspondem a apenas 0,3% do volume 
disponível. A maior parte da água doce se encontra 
indisponível ao consumo, pois se localiza nas calotas 
polares (68,7%) (Shiklomanov e Rodda, 2003).

A sua inclusão no ordenamento jurídico brasi-
leiro é cercada por controvérsias que incluem desde 
a dificuldade de compreender os aquíferos e as águas 
subterrâneas, a discussão sobre a atribuição de seu 
domínio, a submissão a regimes jurídicos completa-
mente distintos, a falta de clareza sobre os requisitos 
para sua classificação como recurso hídrico ou mine-
ral e as dificuldades para incluí-las nos instrumentos 
da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Apesar desses problemas, gradualmente, tem se 
percebido o esforço de gerir esses recursos ocultos, 
bem como a adaptação dos instrumentos da política 
hídrica às suas particularidades. O Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas 
e os Estados são atores fundamentais nesse processo. 
As próximas sessões visam justamente apresentar as 
águas subterrâneas e os aquíferos e demonstrar como 
a dimensão oculta do ciclo hidrológico foi incorpo-
rada ao ordenamento jurídico brasileiro.

3.1. Desvendando as Águas Subterrâneas e 
os Aquíferos Brasileiros: Características e 
Importância

A exploração dos aquíferos garante a segurança 
hídrica de milhões de pessoas ao redor do mundo, 

de pequenos vilarejos a grandes centros urbanos. 
As águas subterrâneas representam o principal 
recurso disponível para a humanidade, principal-
mente nas regiões áridas e semiáridas. A seguir se 
explicam esses dois conceitos relacionados, porém 
distintos.

Aquífero Águas subterrâneas

“corpo hidrogeológico com 
capacidade de acumular 
e transmitir água através 
dos seus poros, fissuras ou 
espaços resultantes da dis-
solução e carreamento de 
materiais rochosos” (Reso-
lução CNRH nº 15/2001, art. 
1, inciso III).

“as águas que ocorrem natu-
ralmente ou artificialmente 
no subsolo” (Resolução 
CNRH nº 15/2001, art. 1, 
inciso I).

Apesar das semelhanças entre esses termos, há 
distinções importantes: os aquíferos contêm águas 
subterrâneas, mas nem toda água subterrânea cor-
responde a um aquífero. Além disso, o termo água 
subterrânea não compreende a formação geológica 
que a abarca, já o conceito de aquífero corresponde 
à formação geológica que possui água, sendo que 
essa rocha deve ter um volume considerável de água 
e capacidade de transmiti-la. 

Os aquíferos são classificados conforme a sua 
constituição geológica e a pressão a que estão 
submetidos. Essas características vão influenciar 
na capacidade de armazenamento de água, veloci-
dade do fluxo, taxas de recarga e vulnerabilidade 
à contaminação. Em relação à sua constituição 
geológica, os aquíferos se dividem em três cate-
gorias: a) porosos ou sedimentares; b) fissurais ou 
fraturados; e c) cársticos. As figuras de 1 a 6 deta-
lham cada um desses aquíferos. Eles também são 
classificados em três categorias, segundo a pressão 
a que estão submetidos: a) livres; b) confinados; ou 
c) semiconfinados. As figuras de 7 a 9 detalham 
esses aquíferos.
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Figura 1: Esquema da estrutura dos poros  
em um aquífero sedimentar.

Fonte: Borghetti et al, 2011, p. 133

Aquífero poroso ou sedimentar: formado por rochas sedimentares 
consolidadas, sedimentos inconsolidados ou solos arenosos (Borghetti 
et al, 2011, p. 133). O armazenamento e circulação da água ocorrem nos 
poros das rochas. Esses aquíferos ocupam 48% do território brasileiro e 
possuem grande capacidade de armazenamento (ANA, 2017).

Figura 2: Foto de exemplar de rocha arenito.

Fonte: http://carlosrabello.org/geografia/geologia/rochas-e-minerais/arenito/

Figura 3: Esquema de fraturas nos aquíferos fraturados

Fonte: Borghetti et al, 2011, p. 133

Aquífero fraturado ou fissural: “formado por rochas ígneas, metamórfi-
cas ou cristalinas, duras e maciças” (Borghetti et al, 2011, p. 133). O arma-
zenamento e circulação da água se dá por meio das fraturas da rocha.

Figura 4: – Basaltos com faturamento vertical  
do aquífero Serra Geral

Fonte: Foto cedida por Luis F. Scheibe
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Figura 5: Esquema de canais de um aquífero cárstico.

Fonte: Borghetti et al, 2011, p. 133

Aquífero cárstico (Karst) é formado por rochas calcárias ou carboná-
ticas. A água dissolve as rochas formando fraturas, canais e outras 
descontinuidades que permitem o seu armazenamento e circulação. 
Esses aquíferos formam rios e lagos subterrâneos. 

Figura 6: Gruta do Lago Azul em Bonito (MS)  
que é um exemplo de aquífero cárstico.

Fonte: Acervo da autora

A seguir se apresentam as características dos aquíferos livres, confinados ou semiconfinados.

Figura 7: Esquema de um Aquífero livre

Aquífero livre ou freático: constituído por uma formação geo-
lógica permeável superficial, aflorante em toda a sua extensão 
e limitado na base por uma camada impermeável. A recarga 
se dá de forma direta por meio da chuva ou contribuição dos 
corpos de água superficiais. São de fácil exploração e possuem 
maior vulnerabilidade a contaminação
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Figura 8: Esquema de um aquífero confinado 

Aquífero confinado: é uma formação geológica permeável, que 
se encontra confinada entre duas camadas impermeáveis ou 
semipermeáveis. Em alguns casos, o nível da água se encontra 
sob pressão, o que lhe confere a propriedade de artesianismo. A 
entrada de água nesses aquíferos se restringe aos eventuais pon-
tos de recarga. Em alguns casos, o aquífero não possui qualquer 
recarga, portanto sua exploração equivale a mineração da água, 
sendo classificado como aquífero fóssil. 
Os aquíferos confinados são naturalmente mais protegidos da 
contaminação, porém sua exploração exige cuidados diante das 
restrições de recarga.

Figura 9: Esquema de um Aquífero semiconfinado

Fonte: Román, s/d, p.6 

Aquífero semiconfinado: formação rochosa permeável “limitada 
na base, no topo ou em ambos por camadas cuja permeabilidade 
é menor do que a do aquífero em si” (Borghetti et al, 2011, p. 
135). Isso quer dizer que as camadas de confinamento não são 
completamente impermeáveis e permitem a infiltração da água 
para o aquífero.  

 
Assista:
Vídeo 1: Águas Subterrâneas –  
Aquíferos
Produção: ANA

O potencial de águas subterrâneas brasileiro se 
caracteriza por 181 aquíferos e sistemas aquíferos 
aflorantes, que se dividem em três domínios: fra-
turado, sedimentar e cárstico. Desses, 11 são aquí-
feros transfronteiriços, isto é, são compartilhados 
com outros países. Há 151 aquíferos sedimentares, 

os quais representam as maiores potências de 
exploração. Pertencem a esse grupo: o Guarani, 
o Bauru-Caiuá, o Barreiras, o Urucaia/Areado, o 
Solimões, o Alter do Chão, o Açu, o Barreiras e o 
Beberibe. O domínio cárstico é formado por 26 
aquíferos, dos quais se destaca o Bambuí e o Janda-
íra. O domínio fraturado possui potencial hídrico 
reduzido e foi aglutinado em quatro grandes blocos: 
Sistema Aquífero Fraturado Semiárido, Sistema 
Aquífero Fraturado Norte, Sistema Aquífero Fra-
turado Centro-Sul e o Aquífero Serra Geral (ANA, 
2013, pp. 54-56). 



O TRATAMENTO JURÍDICO  
DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  
NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

9

O MAPA DOS 181 AQUÍFEROS  
BRASILEIROS, DIVIDIDOS POR  

SEUS DOMÍNIOS (SEDIMENTAR,  
FRATURADO E CÁRSTICO) 

O uso dos aquíferos se intensificou a partir da 
década de setenta e segue crescendo por diversos 
fatores: a) avanços da hidrogeologia e das técnicas 
de perfuração de poços; b) redução dos custos de 
extração; c) menor suscetibilidade climática; d) a 
qualidade das águas subterrâneas; e) o aumento da 
demanda; e f) a degradação das águas superficiais, 
(REBOUÇAS, 2006; VILLAR, 2016). 

As reservas subterrâneas brasileiras se encon-
tram em avaliação. Sua disponibilidade estimada é 
de 14.600 m³/s (reserva explotável) (ANA, 2017), 
número inferior à disponibilidade superficial de 
91.300 m³/s (ANA, 2015, p.29). Elas representam 
uma importante fonte para o abastecimento público 
e o consumo humano, contribuindo para aproxi-
madamente 40% da demanda do abastecimento 
público, além de serem vitais para a indústria e 
agricultura. As águas subterrâneas constituem a 
única fonte para o abastecimento em quase 40% dos 
municípios brasileiros (ANA, 2010). Na área rural 

ACESSE ONLINE

elas abastecem 55,3% dos domicílios particulares 
(IBGE, 2009). Seu uso se destaca nos municípios 
de pequeno porte, pois garantem uma água segura 
e com baixo custo de tratamento. Porém, também 
são utilizadas em cidades de médio e grande porte 
(ANA, 2010; Villar, 2016). Ao todo, em torno de 
87.214.502 habitantes em 2.917 municípios são 
beneficiados por essas águas, seja como fonte exclu-
siva ou pela composição dos volumes nos sistemas 
mistos (ANA, 2010; Villar 2016). 

Essas águas também são fundamentais para a 
manutenção das áreas úmidas e dos caudais de base 
dos rios (i.e., a água que alimenta os rios durante o 
ano) funcionando como reguladoras nos períodos 
secos, conforme demonstrado na figura 10. Seu 
aporte de água constante é o grande responsável pela 
manutenção dos rios e dos ecossistemas relaciona-
dos. A água dos aquíferos é a responsável por manter 
90% dos rios brasileiros perenes nos períodos de 
seca (ANA, 2017). Se o nível do aquífero for mais 
baixo que o do rio, este doará água ao aquífero. A 
superexploração de um aquífero pode justamente 
interferir nesse sistema de contribuição e impactar 
a disponibilidade hídrica superficial.

Figura 10: Relação entre rios e aquíferos

Fonte: ANA, 2017, p. 37
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Os principais impactos que ameaçam os aquíferos 
são a superexploração, a poluição e a impermeabiliza-
ção do solo. A superexploração se caracteriza quando 
a extração de água de um aquífero supera ou se apro-
xima da taxa de recarga média durante vários anos 
seguidos. Na prática, costuma-se considerar que há 
superexploração quando se observam certos resultados 
negativos, como a diminuição contínua dos níveis de 
água, deterioração da sua qualidade, encarecimento 
da extração de água, danos ecológicos, compactação 
do aquífero, perda de poços, redução das águas super-
ficiais e subsidência de terrenos (CUSTODIO, 2002). 
A impermeabilização do solo impede a recarga dos 
aquíferos e agrava o risco de superexploração. 

Segundo a literatura especializada, as princi-
pais fontes de contaminação das águas subterrâ-
neas são: represas de resíduos industriais; aterros 
e lixões; fossas sépticas; irrigação por atomização 
das águas de esgoto; despejo de lodo de esgoto nas 
terras; poços de despejo por injeção; fertilizantes e 
pesticidas agrícolas; canos subterrâneos e tanques 
de armazenamento; contaminantes atmosféricos 
que combinados com a umidade do ar; intrusão de 
águas salgadas do mar; redes e represas de esgotos 
municipais; despejo de águas salgadas do mar; derra-
mamentos acidentais; bacias de infiltração e recarga 
de águas pluviais urbanas contaminadas; mineração 
(FOSTER; HIRATA, 1991). 

A proteção dos aquíferos está diretamente rela-
cionada ao monitoramento de sua exploração e à 
instalação de usos conformes com a vulnerabilidade 
do aquífero. Casos de poluição das águas subterrâ-
neas provocados por ações humanas são corriquei-
ros. A urbanização, o desenvolvimento industrial, 
as atividades agrícolas e a mineração são ameaças 
para a integridade desses recursos. Embora sejam 
naturalmente menos vulneráveis à contaminação, 
a despoluição de um aquífero leva muitos anos, 
demanda tecnologias avançadas, altos investimentos 
e, em muitos casos, pode significar a perda do aquí-
fero (UN-WWAP, 2006). Os aquíferos são fontes de 
água viáveis e podem ser explorados, contudo, seu 

uso exige medidas de gestão compatíveis com as suas 
particularidades.

Dessa forma, o direito tem um papel fundamental 
na proteção dos aquíferos, pois estabelece as compe-
tências e os órgãos responsáveis pela gestão, deter-
mina o conjunto de diretrizes e instrumentos que vão 
orientar sua proteção e uso, ou ainda aplica sanções 
para aqueles que causem danos a essas reservas. 

3.2 O domínio das águas subterrâneas

A regulação expressa das águas subterrâneas se 
dá a partir da edição do Código de Águas (Decreto 
nº 24.643/1934). O artigo 96 determinou que 

Art. 96 – O dono de qualquer terreno poderá apropriar-
-se por meio de poços, galerias, etc., das águas que 
existam debaixo da superfície de seu prédio contanto 
que não prejudique aproveitamentos existentes nem 
derive ou desvie de seu curso natural águas públicas 
dominicais, públicas de uso comum ou particulares.

O uso das águas subterrâneas era livre aos pro-
prietários do terreno, posto que essas águas não foram 
consideradas como públicas dominicais ou públicas 
de uso comum, podendo ser enquadradas na catego-
ria de águas particulares que pertenciam por acessão 
ao proprietário do terreno, conforme previsto no 
artigo 526 do Código Civil de 1916. As restrições ao 
seu uso eram relacionadas à obrigação de não causar 
prejuízos aos usos pré-existentes e às águas públicas 
ou particulares. Tais prejuízos abordavam questões 
relacionadas à quantidade e à qualidade das águas 
(vide art. 96, parágrafo único e art. 98 do Decreto nº 
24.643/1934), bem como a restrição de não perfurar 
poços junto à propriedade vizinha (art. 97). 

A Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 9.433/1997 
transformaram a natureza jurídica das águas subterrâ-
neas, na medida que se promoveu a publicização de 
todas as águas. A dominialidade das águas foi dividida 
entre a União e os estados da Federação, extinguindo- 
-se as águas municipais ou particulares. Esse enten-
dimento foi corroborado pela Política Nacional de 
Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997) que 
classificou a água como um bem de domínio público 
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(art. 1º, I). O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no 
Agravo Regimental no RECURSO ESPECIAL Nº 
1.354.582 – RS (2012/0177457-3) determinou que o 
artigo 96 do Código de Águas não foi recepcionado 
pela Constituição Federal (VILLAR, 2018). 

As águas subterrâneas, assim como as águas 
superficiais, são classificadas como bem de domínio 
público, porém não se pode esquecer que as águas 
pertencem à categoria dos bens ambientais, que são 
considerados bens de uso comum do povo, conforme 
estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal. O 
domínio das águas foi estabelecido nos artigos 20 e 26 
da Constituição Federal da seguinte forma: 

Art. 20. São bens da União:

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terre-
nos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, 
sirvam de limites com outros países, ou se estendam a 
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os 
terrenos marginais e as praias fluviais;

IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: 

I − as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emer-
gentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma 
da lei, as decorrentes de obras da União
Dessa forma, as águas subterrâneas 

pertencem aos estados. A União reservou-se o 
domínio sobre os recursos superficiais (lagos, rios 
e quaisquer correntes de águas) que banhem mais 
de um estado ou sejam compartilhadas com 
outros países, contudo não fez qualquer menção 
às águas subterrâneas que ultrapassem os 
limites estaduais. No mesmo sentido, a redação 
do artigo 26 não impõe qualquer restrição ao 
domínio estadual dos recursos hídricos 
subterrâneos. 

O Superior Tribunal de Justiça em algumas 
ações sobre a viabilidade da manutenção de poços 
como fonte alternativa de abastecimento em áreas 
servidas por rede pública de água, tratou do tema 
da dominialidade das águas subterrâneas de forma 
indireta e com entendimento distinto da doutrina 
especializada (Camargo e Ribeiro, 2009; Pompeu, 
2006; Granziera, 2003; Villar, 2008). 

Alguns acórdãos do STJ têm mencionado a 
existência de águas subterrâneas federais, contudo 
essa tese não foi construída em uma ação que 
visava questionar seu domínio pelos estados. 
Esse posicionamento surgiu em ações cujo foco 
era discutir a legalidade ou ilegalidade de atos do 
poder público que amparados por decretos 
estaduais ou pelo artigo 45 da Política Nacional de 
Saneamento (Lei Federal nº 11.445/2007) visavam 
coibir o uso de poços como fonte alternativa de 
água em áreas dotadas de rede de abastecimento. 
Inclusive, na decisão de mérito, sempre se dizia 
que o poço objeto da disputa explorava águas 
subterrâneas de domínio estadual.

A argumentação desses acórdãos para a existência 
das águas subterrâneas se foca na ideia de que, embora 
o artigo 20, inciso III, da CF não as inclua expressa-
mente, elas estariam contempladas na medida que a 
lei não faz alusão de que “os rios, lagos e quaisquer 
correntes de água” sejam superficiais ou subterrâneos, 
bastando apenas que estes se localizem em terrenos 
de seu domínio, sirvam de limites com outros países 
ou se estendam a território estrangeiro ou dele pro-
venham”. Nesse sentido se transcreve fragmento do 
Recurso Especial que trata sobre o tema:

Como acima se observou, as águas subterrâneas não são 
mencionadas, de modo explícito, no art. 20, inciso III, da 
Constituição Federal, que define os bens da União. Já, 
no art. 26, inciso I, que dispõe sobre os recursos hídricos 
estaduais, delas cuida diretamente. A diferente forma de 
expressão nos dois dispositivos constitucionais levou 
alguns a defenderem a tese de que as águas subterrâ-
neas seriam – sempre e em qualquer circunstância – de 
domínio dos Estados, nunca da União. Trata-se, não custa 
reiterar, de interpretação equivocada do texto constitu-
cional. Primeiro, no plano teleológico, já que os mesmos 
fundamentos que materialmente justificam, nos termos 
do art. 20 da Constituição Federal, a dominialidade fede-
ral das águas superficiais (ocupação de terrenos federais, 
espraiamento por mais de um Estado, demarcação de 
fronteira internacional, ou origem ou destino interna-
cional) recomendariam, com maior razão até, que não 
se deixem águas subterrâneas sob o domínio exclusivo 
dos Estados e Distrito Federal. Segundo, porque o que 
se tem, na comparação dos dois artigos, não é omissão, 
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pura e simples, das águas subterrâneas no art. 20, mas 
o uso de técnica de redação que dispensa tal menção,
pois o legislador limitou-se a falar em lagos, rios e quais-
quer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou 
que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com 
outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou 
dele provenham (grifei). Ora, não fez nenhuma alusão 
ao fato de tais rios, lagos e correntes serem superficiais 
ou subterrâneos. O art. 26 tinha mesmo que mencionar 
as águas subterrâneas, pois, se não o fizesse, correr-se-
-ia o risco de, por interpretação, afirmar que todas as 
águas subterrâneas seriam de propriedade da União, 
conquanto quase impossível (situação que se altera, 
gradativamente, com avanços tecnológicos) dizer, 
com precisão, onde começa e termina um aquífero. O 
que se pretendeu, portanto, não foi excluir a União da 
dominialidade, mas assegurar que os Estados não seriam 
apartados das águas subterrâneas, de modo a fazer 
coincidirem as mesmas hipóteses fáticas de reconheci-
mento de sua dominialidade sobre águas de superfície. 
(STJ, Recurso Especial nº 1.306.093 – RJ, 2ª Turma, Relator 
Ministro Herman Benjamin, j. 28/05/2013.). 

Tal entendimento não possui legitimidade para 
produzir efeitos práticos na interpretação sobre o 
domínio dos estados, pois não foi proferido em 
uma ação com o fim de discutir esse tema. Trata- 
-se de uma tese jurídica, lançada em uma ação 
cujo propósito não era discutir o domínio, tanto 
que não fizeram parte do processo os estados ou a 
União. No âmbito do Executivo e Legislativo, esse 
tema foi discutido na ocasião da proposição de um 
Projeto de Emenda à Constituição (PEC 43/2000) 
cujo objetivo era mudar a dominialidade das águas 
subterrâneas que ultrapassassem os limites estadu-
ais ou fossem compartilhadas com outros países. 

A PEC 43/2000 foi arquivada, pois se reconheceu 
que a gestão dessas águas deve ser feita no âmbito 
local em decorrência das características do fluxo 
subterrâneo. A Agência Nacional de Águas e diversos 
Comitês de Bacia se manifestaram contra a proposta. 
A ideia de correntes de água diz respeito a “massa 
de água escoando geralmente num canal superficial 
natural” e compreende os cursos de água de volumes 
mais modestos tais como riachos, córregos, arroios, 
etc (Pompeu, 2006, p. 81). As águas subterrâneas não 

podem ser equiparadas a rios, lagos ou correntes de 
água, já que elas se movimentam através dos poros e 
fissuras das rochas, portanto o fluxo é muito lento e 
heterogêneo, assumindo diversos comportamentos 
ao longo do aquífero. 

Ao contrário das águas superficiais, as águas 
subterrâneas não têm os seus limites facilmente 
determinados e essa identificação normalmente é 
cercada de incertezas. Portanto, criar um sistema 
que exija determinar quais aquíferos pertencem à 
União e quais aos Estados geraria mais dificuldades 
do que facilidades a sua gestão.

Além disso, a formação geológica do aquífero 
pode se estender por diversos países e estados, 
porém isso não significa que o fluxo de águas será 
partilhado. Em muitos casos o fluxo assumirá uma 
natureza local. Na seção do Aquífero Guarani esse 
tema será retomado, pois apesar do aquífero se 
estender por diversos países, o fluxo é compartilhado 
apenas em uma pequena fração do aquífero. 

Sendo assim, as águas subterrâneas integram 
o domínio dos Estados da Federação, que devem
estabelecer políticas para a gestão de seus recursos 
hídricos de forma compatível com os pressupostos 
da Política Nacional de Recursos Hídricos e de suas 
políticas estaduais específicas para os recursos hídri-
cos. Os aspectos relacionados à quantidade de água 
são responsabilidade direta dos órgãos estaduais 
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, enquanto os aspectos rela-
cionados à qualidade serão avaliados pelos órgãos 
estaduais de meio ambiente.

3.3 Água mineral, termal, gasosa, potável 
de mesa ou destinada a fins balneários: 
recursos hídricos sob a égide do sistema 
mineral

As águas minerais, termais, gasosas, potáveis de 
mesa e destinadas a fins balneários não são reconhe-
cidas como recursos hídricos. A lei as classifica como 
recursos minerais, classe VIII, por força do Decreto-
-Lei nº 227/1967 (Código de Mineração), do Decreto 
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nº 62.934/1968 e do Decreto-Lei 7.841/1945 (Código 
de Águas Minerais). Tais águas são regidas pelo sis-
tema mineral, sob a gestão da Agência Nacional de 
Mineração (ANM), que substituiu o Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM) (vide art. 
32 da Lei Federal 13.575/2017). A ANM foi institu-
ída pela Lei Federal nº 13.575/2017 e se vincula ao 
Ministério de Minas e Energia (MME). Ao extinguir 
o DNPM, a ANM se tornou a responsável por suas
atribuições, das quais se inclui a concessão do direito 
de lavra das águas minerais. No texto se usará a 
terminologia ANM/DNPM por razões históricas e 
clareza, pois os documentos citados se referem ao 
DNPM. O Código de Águas Minerais define as águas 
minerais e as potáveis de mesa da seguinte forma:

Art. 1º Águas minerais são aquelas provenientes de fon-
tes naturais ou de fontes artificialmente captadas que 
possuam composição química ou propriedades físicas ou 

físico-químicas distintas das águas comuns, com carac-
terísticas que lhes confiram uma ação medicamentosa

Art. 3º Serão denominadas “águas potáveis de mesa” as 
águas de composição normal provenientes de fontes 
naturais ou de fontes artificialmente captadas que 
preencham tão somente as condições de potabilidade 
para a região.

A ANM/DNPM entende que as águas minerais e 
potáveis de mesa são “águas subterrâneas especiais” 
e “distintas das águas comuns por diferenciados 
estágios de mineralização” (Queiroz e Pontes, 2015, 
p. 15). O Brasil detém mais de mil áreas de lavras
de águas minerais e potáveis de mesa, sendo que 
48% se localiza na região Sudeste (Queiroz e Pontes, 
2015). A figura 11 demonstra as concessões de lavras 
de água mineral ou potável de mesa. Várias dessas 
concessões se localizam em áreas que apresentam 
problemas relacionados a escassez de água.

Figura 11: Mapa de Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil da CPRM (2007), que foi usado como fundo para indicação  
das concessões de lavra de águas minerais e potáveis de mesa do território brasileiro

Fonte: Queiroz e Pontes, 2015, p. 27
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Para que a água seja considerada mineral é 
necessário um procedimento junto à ANM/DNPM, 
que a classificará como recurso mineral, sendo que 
sem esse trâmite não existirá jazida nos termos do 
Código de Mineração (Queiroz e Pontes, 2015). 
Ou seja, ainda que água subterrânea preencha os 
requisitos para ser classificada como mineral, para 
ter esse enquadramento jurídico especial se requer a 
submissão ao procedimento administrativo mineral. 
Esse procedimento será obrigatório, caso se deseje 
explorar o potencial de envase e balneário dessas 
águas. 

Boa parte das águas subterrâneas possui caracte-
rísticas físico-químicas que permitem seu enquadra-
mento como águas minerais ou potáveis de mesas, 
pois preenchem os requisitos do ANM/DNPM e de 
potabilidade da ANVISA para água mineral natural, 
água natural, águas envasadas e águas adicionadas 
de sais (vide Resolução – RDC nº 274/2005 e Reso-
lução – RDC nº 275/2005). Porém, essas águas não 
são reconhecidas como minerais, pois não visam 
explorar esse potencial econômico diferenciado 
das águas minerais, logo não precisam passar pelos 
trâmites administrativos junto à ANM/DNPM. 

Sendo assim, as águas subterrâneas podem se 
sujeitar a distintos tratamentos jurídicos. A explora-
ção regular das águas subterrâneas (uso da água para 
abastecimento, irrigação ou indústria) se sujeitaria 
às normas de recursos hídricos estaduais, que via 
de regra exigem a outorga de direito de hídricos ou 
declaração de uso isento, registro no cadastro de 
poços e cobrança, se esta for implementada na bacia. 
As outorgas de águas subterrâneas deverão obede-
cer às prioridades dos planos de recursos hídricos 
e essa extração é contabilizada no balanço hídrico 
da bacia. Porém, se essas águas subterrâneas se 
destinarem aos fins especiais previstos na legislação 
mineral e preencherem os requisitos de qualidade 
necessários, elas serão enquadradas na categoria de 
jazidas de águas minerais (artigo 7, VIII do Decreto 
nº 6.2934/1968), cujo domínio é da União e sua 
exploração se sujeitará aos regimes de autorização de 

pesquisa e de concessão de lavra sob tutela da ANM/
DNPM. Portanto, se as águas subterrâneas forem 
utilizadas para fins comuns são classificadas como 
subterrâneas, se utilizadas para fins especiais, tais 
como engarrafamento ou balneários, serão minerais.

Esse tratamento jurídico diferenciado permite 
que águas extraídas de um mesmo aquífero, com 
características físico-químicas idênticas, tenham 
regulamentos completamente distintos. Por exem-
plo, as águas subterrâneas destinadas ao abaste-
cimento público e privado são classificadas como 
águas subterrâneas, pertencem ao estado, e sua 
extração exige outorga do órgão competente do 
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. Enquanto que a água utilizada para fins 
de envase ou aproveitamento do potencial balneário 
será classificada como recurso mineral, que pertence 
à União, e cujo uso exige a concessão de portaria de 
lavra, conforme determinado pela ANM/DNPM 
(BOSON, 2002; CAUBET, 2009). 

Como consequência dessa distinção, as águas 
minerais não estão sob a tutela do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, nem se 
submetem ao formato de gestão imposto pela Lei 
nº 9.433/1997, que tem como pressupostos a gestão 
integrada, descentralizada e com a participação da 
sociedade civil, usuários e poder público, por meio 
dos comitês de bacias hidrográficas (BOSON, 2002). 
Tal distinção ignora que essas águas pertencem ao 
gênero das águas subterrâneas e, portanto, parti-
cipam do ciclo hidrológico. A exploração dessas 
jazidas minerais pode impactar a gestão dos recursos 
hídricos, interferindo negativamente não apenas na 
disponibilidade das águas subterrâneas, mas tam-
bém nas águas superficiais.

Para contornar esse problema, o Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) editou 
a Resolução nº 76/2007 que “estabelece diretrizes 
gerais para a integração entre a gestão de recursos 
hídricos e a gestão de águas minerais, termais, 
gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a fins bal-
neários”. Tal diploma reconheceu expressamente 
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“a necessidade de integração e atuação articulada 
entre órgãos e entidades cujas competências se 
refiram aos recursos hídricos, à mineração e ao 
meio ambiente”.

A edição da Resolução CNRH 76/2007 foi um 
passo positivo rumo à integração da gestão, contudo 
sua operacionalização prática enfrenta dificuldades. 
Tanto que o Fórum Mineiro de Comitês de Bacia, em 
2017, editou uma Moção de Apoio ao cumprimento 
dessa Resolução, alertando para sua importância e 
dificuldades de se consolidar na prática. 

As águas minerais, termais, gasosas, potáveis 
de mesa e destinadas a fins balneários são recursos 
minerais, porém também são recursos hídricos que 
integram o balanço hídrico da bacia e constituem um 
dos múltiplos usos da água. Realmente, essas águas 
têm natureza jurídica especial, posto que integram 
o campo de atuação de dois sistemas jurídicos, o 
mineral e o de recursos hídricos. 

Portanto, seus usuários deveriam atender às nor-
mas de mineração e de recursos hídricos, posto que 
estas têm enfoques complementares (FERREIRA 
JUNIOR, 2007). Nesse sentido, a Resolução CNRH 
nº 76/2007 determina que: 

Art. 6º  O órgão gestor de recursos minerais deverá 
observar os atos de outorga de direito de uso de 
recursos hídricos emitidos, demais atos autorizativos 
e os usos cadastrados existentes quando da análise do 
requerimento de autorização para pesquisa de água 
mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada 
a fins balneários.

Art. 7º O órgão gestor de recurso hídrico competente 
deverá observar as informações existentes nos reque-
rimentos de pesquisa, alvarás de pesquisa e portarias 
de lavra para água mineral, termal, gasosa, potável de 
mesa ou destinada a fins balneários, quando da aná-
lise do requerimento de outorga de direito de uso de 
recursos hídricos.

A responsabilidade pelas outorgas do alvará de 
pesquisa e portaria de lavra para água mineral e água 
potável de mesa pertencem à ANM/DNPM, contudo 
essa decisão está condicionada à observância dos 

atos administrativos que ocorrem no sistema de 
gerenciamento de recursos hídricos. 

Estados, como detentores do domínio das águas 
subterrâneas, podem estabelecer normas que obri-
gam a outorga das águas subterrâneas que foram 
classificadas como águas minerais, termais, gasosas, 
potáveis de mesa e destinadas a fins balneários,  
com base na competência concorrente e comum 
garantidas na Constituição Federal (FERREIRA 
JUNIOR, 2007). 

Outras atividades de mineração que utilizam as 
águas subterrâneas para o consumo final ou insumo 
de processo produtivo já são obrigadas a solicitar a 
outorga conforme previsto no artigo 2, inciso I da 
Resolução CNRH nº 29/2002. Contudo, essa norma 
excluiu de seu alcance a atividade minerária prevista 
no Código de Águas Minerais. 

A outorga é um instrumento que possui dupla 
finalidade. A primeira é garantir o acesso ao recurso, a 
segunda é controlar o uso da água de forma a garantir 
o balanço hídrico da bacia. Se o explorador da jazida 
regulada pelo Código de Águas Minerais obtém o 
direito ao acesso por meio da portaria de lavra para 
água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou 
destinada a fins balneários da ANM/DNPM, também 
deveria obter a outorga com o órgão gestor de recur-
sos hídricos estadual, como forma de submeter sua 
exploração ao controle socioambiental (quantidade/
qualidade) (FERREIRA JUNIOR, 2007). 

O Código de Águas Minerais precisa ser com-
patibilizado com a Lei Federal nº 9.433/1997. Por 
uma ficção jurídica se atribuiu natureza jurídica 
de recurso mineral a essas águas subterrâneas ditas 
especiais, contudo, do ponto de vista objetivo, não se 
pode ignorar que elas pertencem à categoria águas 
subterrâneas. A integração proposta pela Resolução 
CNRH 76/2007 seria mais efetiva com essa dupla 
exigência, tornando a outorga de recursos hídricos 
um documento obrigatório para a concessão da por-
taria de lavra, dessa forma se resolveria esse impasse 
entre o regime jurídico hídrico e o mineral. 
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3.4 Os instrumentos da Política Nacional 
de Recursos Hídricos e as Águas 
Subterrâneas

Conforme já estudado na unidade 2, o artigo 
5º da Lei nº 9.433/1997 estabeleceu os seguintes 
instrumentos para a gestão das águas: os Planos de 
Recursos Hídricos; o enquadramento dos corpos de 
água em classes, segundo os usos preponderantes 
da água; a outorga dos direitos de uso de recursos 
hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos e 
o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 
Tais instrumentos se aplicam para as águas subter-
râneas, contudo sua operacionalização enfrenta 
dificuldades práticas, pois de forma geral tem se 
priorizado os recursos hídricos superficiais.

3.4.1 Planos de Recurso Hídricos

No caso dos planos de recursos hídricos, a falta 
de informação e o caráter oculto das águas subter-
râneas tem justificado uma abordagem superficial 
sobre o tema. Progressivamente, se percebe uma 
preocupação crescente dos planos em incluir essas 
águas nos moldes das Resoluções CNRH nº 92/2008 
e nº 22/2002, conforme especificado na Unidade 2. 
Essas normas destacam a importância da produção 
de informações e estudos hidrogeológicos sobre os 
aquíferos, de forma a determinar a disponibilidade 
hídrica subterrânea, as áreas de recarga e descarga, 
as características hidrogeológicas, a vulnerabilidade 
dos aquíferos, as zonas de proteção e os perímetros 
de proteção de fontes de abastecimento.

Esse instrumento é a base da gestão das águas 
subterrâneas, pois permite identificar os aquíferos 
e suas potencialidades, bem como determinar as 
prioridades da gestão e da outorga das águas sub-
terrâneas. O art. 6º da Resolução CNRH nº 15/2001 
incumbe ao SINGREH, aos Sistemas Estaduais e 
do Distrito Federal de Gerenciamento de Recur-

sos Hídricos o dever de orientar os Municípios no 
tocante às diretrizes para promoção da gestão inte-
grada das águas subterrâneas, conforme prescrito 
nos planos de bacia.  

ATIVIDADE SUGERIDA:  
CONSULTE O PLANO DE BACIA DA SUA 
REGIÃO E IDENTIFIQUE COMO ELE INCLUIU AS 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. 

4.4.2. Enquadramento dos Corpos de Águas 
Subterrâneas em Classes

O enquadramento dos corpos de água em 
classes, segundo os usos preponderantes da água 
para os aquíferos é regulamentado pela Resolução 
CONAMA nº 396/2008. A Resolução CONAMA 
nº 357/2005 não se aplica às águas subterrâneas. 
Segundo o artigo 29 da Resolução CONAMA nº 
396/2008, o enquadramento deverá considerar pelo 
menos os seguintes aspectos: 

I. a caracterização hidrogeológica e hidrogeo-
química;
II. a caracterização da vulnerabilidade e dos 
riscos de poluição;
III. o cadastramento de poços existentes e em 
operação; 
IV. o uso e a ocupação do solo e seu histórico;
V. a viabilidade técnica e econômica do enqua-
dramento 
VI. a localização das fontes potenciais de 
poluição; 
VII. a qualidade natural e a condição de quali-
dade das águas subterrâneas.

Com base nesses critérios, as águas subterrâneas 
serão enquadradas em classes, conforme demons-
trado no Quadro 1.
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Quadro 1 – Classificação das águas subterrâneas segundo o art. 3º da Resolução CONAMA nº 396/2008.

Classes USOS

Classe Especial
águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses destinadas à preservação de ecossistemas 
em unidades de conservação de proteção integral e as que contribuam diretamente para os trechos de 
corpos de água superficial enquadrados como classe especial.

1
águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua qualidade por ati-
vidades antrópicas, e que não exigem tratamento para quaisquer usos preponderantes devido às suas 
características hidrogeoquímicas naturais.

2
águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua qualidade por 
atividades antrópicas, e que podem exigir tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, 
devido às suas características hidrogeoquímicas naturais. 

3

águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com alteração de sua qualidade por ati-
vidades antrópicas, para as quais não é necessário o tratamento em função dessas alterações, mas que 
podem exigir tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido às suas características 
hidrogeoquímicas naturais.

4
águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, com alteração de sua qualidade por ati-
vidades antrópicas, e que somente possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante 
menos restritivo. 

5
águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, que possam estar com alteração de sua qua-
lidade por atividades antrópicas, destinadas a atividades que não têm requisitos de qualidade para uso.

A Resolução CNRH nº 396/2008 apresenta dois 
anexos de importância técnica. O Anexo I trouxe 
a lista de parâmetros com maior probabilidade de 
ocorrência em águas subterrâneas, seus respectivos 
Valores Máximos Permitidos (VMP) para cada um 
dos usos considerados como preponderantes e os 
limites de quantificação praticáveis (LQP), conside-
rados como aceitáveis para aplicação da Resolução 
(ANEXO I).  O Anexo II exemplificou o estabe-
lecimento de padrões por classe para parâmetros 
selecionados de acordo com o art. 12, considerando 
o uso concomitante para consumo humano, desse-
dentação, irrigação e recreação

Os Comitês de Bacia ainda não conseguiram 
implementar esse instrumento de gestão territorial 
e hídrica para os aquíferos. Além das dificuldades 

técnicas ligadas à produção de conhecimento, deve 
se considerar que esse instrumento pode ter impac-
tos na produção espacial da bacia, o que dificulta 
sua aplicabilidade, inclusive no caso dos recursos 
hídricos superficiais. 

3.4.3 Outorga de recursos hídricos subterrâneos

A Política Nacional de Recursos Hídricos estabe-
leceu a necessidade de outorga de direito de uso de 
recursos hídricos para a exploração dos aquíferos. O 
artigo 12, inciso II, condiciona a “extração de água de 
aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo 
de processo produtivo” a obtenção de outorga. Dessa 
forma, com exceção das situações previstas no artigo 
12, § 1º, a perfuração de poços exige esse ato admi-
nistrativo do órgão estadual responsável, já que esses 
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recursos integram o domínio estadual. No caso das 
hipóteses do parágrafo primeiro, os órgãos estaduais 
de recursos  hidricos costumam exigir que o uso da 
água subterrânea seja reportado em um Cadastro 
de Poços, bem como se obtenha uma declaração de 
que o uso é isento de outorga. 

 A outorga dos direitos de uso dos recursos 
hídricos é um instrumento vital para as águas sub-
terrâneas pois, além de garantir ao usuário o acesso a 
água, permite que o Poder Público tenha o controle 
do uso da água. Apesar disso, muitos usuários utili-
zam essas águas de forma clandestina, sem a devida 
autorização. A situação é grave ao ponto dos órgãos 
do SINGREH não conseguirem precisar o número 
real de poços no país. 

A ANA (2017) contabilizou 278 mil poços em 
outubro de 2016, porém suas projeções indicam 
que existam em torno de 1.2 milhão. Dessa forma, 
percebe-se que boa parte dos poços são ilegais ou 
irregulares. Villar (2018) diferencia esses poços da 
seguinte forma:

Os poços ilegais são aqueles cuja perfuração e uso das 
águas subterrâneas não encontra amparo na lei, por-
tanto sua existência é proibida e, consequentemente, 
se o interessado solicitasse um pedido de outorga este 
seria negado. Os poços irregulares são aqueles cuja per-
furação e uso das águas subterrâneas encontra respaldo 
na lei, porém se exige o cumprimento de determinados 
trâmites ou se impõem restrições ou condicionantes 
para esse uso, que não foram atendidas pelo proprie-
tário do poço.

A concessão de outorga das águas subterrâneas 
deve se basear nos estudos hidrogeológicos descri-
tos no artigo 2º da Resolução CNRH nº 92/2008, 
os quais constituem as bases dos planos de bacia, 
conforme explicado na unidade 2. Infelizmente, 
em muitos casos as outorgas são dadas sem essa 
fundamentação técnica. As águas subterrâneas não 
têm uma metodologia consolidada para a outorga, 

como no caso das águas superficiais que usam a 
Q7,10; Q90 ou Q95. Na prática tem se adaptado essas 
metodologias para a definição das outorgas de águas 
subterrâneas, contudo, elas não foram desenhadas 
para atender os aquíferos. A falta de dados técnicos e 
metodologias para concessão de outorgas, aliada ao 
alto número de poços clandestinos, cria uma situa-
ção de vulnerabilidade para as águas subterrâneas e 
dificulta que se tracem diagnósticos e prognósticos 
para os aquíferos. Essa superexploração pode gerar 
danos para os usuários legalizados de águas subter-
râneas e superficiais, pois a superexploração gera a 
perda de poços, bem como compromete a disponi-
bilidade hídrica superficial, interferindo em direitos 
de captação superficial. Deve-se frisar que não há 
qualquer tipo de política específica para outorgas 
em aquíferos fosseis (aquíferos sem recarga, cuja 
extração equivale a mineração). 

4.4.4 Cobrança pelo uso dos recursos hídricos

A cobrança se aplica para os recursos superficiais 
e subterrâneas. No caso das águas superficiais, esse 
instrumento pode ser regulado por normas federais 
ou estaduais, dependendo da natureza da bacia. 
Porém, no caso das águas subterrâneas, a cobrança 
será sempre estadual, mesmo se o aquífero se encon-
trar em uma bacia federal. Conforme já se explicou, 
as águas subterrâneas são de domínio dos Estados, 
logo só os Estados podem regulamentar a cobrança 
pelo seu uso. 

Como se viu na unidade 2, a Resolução CNRH 
nº 48/2005 estabeleceu os critérios gerais para a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Essa norma 
permitiu que a atribuição do valor a ser pago con-
siderasse a natureza do corpo de água (superficial 
ou subterrâneo) (vide art. 7º). Portanto, em uma 
mesma bacia, podem ser atribuídos valores distintos 
para as águas superficiais e subterrâneas. Dentre os 
objetivos da cobrança está o de “induzir e estimular 
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a conservação, o manejo integrado, a proteção e a 
recuperação dos recursos hídricos, com ênfase para 
as áreas inundáveis e de recarga dos aquíferos [...] 
por meio de compensações e incentivos aos usuá-
rios” (artigo 2, V). Além disso, a norma especifica 
que, no arbitramento do valor da cobrança, devem-
-se observar as características e vulnerabilidade do 
aquífero utilizado. 

A cobrança das águas subterrâneas, assim como 
das superficiais, está condicionada ao preenchi-
mento dos requisitos do art. 6º da Resolução CNRH 
nº 48/2005. Como aspecto positivo da cobrança, os 
recursos financeiros provenientes desta poderão ser 
de grande valia para subsidiar pesquisas sobre as 
águas subterrâneas, aumentar as redes de monitora-
mento, fomentar programas de proteção e promover 
investimentos no combate das fontes de poluição.

3.4.5 Sistema de Informações sobre Recursos 
Hídricos

O principal sistema de informações para as águas 
subterrâneas é o Sistema de Informações de Águas 
Subterrâneas – SIAGAS, que foi desenvolvido e é 
mantido pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). 
Esse sistema gerencia o Cadastro Nacional de Poços, 
composto por cerca de 304.444 poços cadastrados. 
Trata-se de uma ferramenta de planejamento e ges-
tão dos recursos hídricos disponibilizada na página 
web: http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/. 

Como forma de fortalecer esse sistema, o CNRH 
editou a Moção nº 38/2006, que recomendou a 
adoção do SIAGAS pelos órgãos gestores estadu-
ais, Secretarias dos Governos Estaduais, Agência 
Nacional de Águas – ANA e Usuários dos Recursos 
Hídricos Subterrâneos, como base nacional compar-
tilhada para armazenagem, manuseio, intercâmbio 
e difusão de informações sobre águas subterrâneas. 

O sistema constitui a principal base de informa-
ções, porém tem deficiências. Ele abarca apenas parte 
dos poços existentes e, em muitos casos, o número 
de campos vazios é elevado. Isto ocorre pela impos-
sibilidade de se obter informações completas a partir 
de cadastramentos, ou pela falta de um relatório do 
perfurador. Há problemas também na comunicação 
dos dados para a sociedade, pois na internet se dispo-
nibiliza apenas uma parte das informações, e dados 
mais completos dependem de autorização do Serviço 
Geológico do Brasil. 

Outro problema diz respeito à integração com 
outros sistemas informacionais públicos. A Moção 
CNRH nº 39/2006 recomendou a integração desse 
sistema por meio do compartilhamento de bancos e 
uniformização da informação com outros sistemas 
relacionados, são eles: Sistema Nacional de Infor-
mações sobre Meio Ambiente-SINIMA, Sistema de 
Recursos Hidrogeológicos do Brasil-SIGHIDRO, 
Sistema Nacional de Informações de Saneamento-
-SNIS, Sistema de Informações do Plano Nacional 
de Recursos Hídricos-SIPNRH e Sistema Nacional 
de Informações sobre Recursos Hídricos-SNIRH.

Apesar das limitações, o SIAGAS constitui a 
principal base de informações sobre o perfil dos 
usuários das águas subterrâneas. O aprimoramento 
do sistema e sua articulação com os demais são fun-
damentais para promover uma abordagem sistêmica 
e transparente das águas subterrâneas. 

3.5 As principais bases jurídicas para a 
gestão das águas subterrâneas

Ante o exposto, o quadro 2 resume as principais 
bases jurídicas para as águas subterrâneas no 
âmbito federal. Os estados, com base nessas 
diretrizes, devem construir suas políticas 
estaduais para a ges-tão dos seus recursos hídricos 
subterrâneos.
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Quadro 2: Quadro sínteses com as Bases jurídicas para a gestão das águas subterrâneas no âmbito Federal

Bases jurídicas para a gestão das águas subterrâneas no âmbito Federal

Constituição Federal Domínio – art. 20, III e IX e art. 26, I
Competência: art. 22, IV; 23; 24 e 25 § 1º 

Lei nº 9.433/97

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta 
o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º
da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 
7.990, de 28 de dezembro de 1989.

Decreto Lei nº 7481/45 Código de Águas Minerais.

RESOLUÇÕES FEDERAIS

Resolução CNRH nº 184/2016

Estabelece diretrizes e critérios gerais para definição das deriva-
ções e captações de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 
e lançamentos de efluentes em corpos de água e acumulações 
de volumes de água de pouca expressão, considerados insigni-
ficantes, os quais independem de outorga de direito de uso de 
recursos hídricos, e dá outras providências.

Resolução CNRH nº 153/2013 Estabelece critérios e diretrizes para implantação de Recarga 
Artificial de Aquíferos no território Brasileiro.

Resolução CNRH nº 126/2011
Aprova diretrizes para o cadastro de usuários de recursos hídricos 
e para a integração das bases de dados referentes aos usos de 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

Resolução CNRH nº 107/2010

Estabelece diretrizes e critérios a serem adotados para o pla-
nejamento, a implantação e a operação de Rede Nacional de 
Monitoramento Integrado Qualitativo e Quantitativo de Águas 
Subterrâneas.

Resolução CNRH nº 92/2008 Estabelece critérios e procedimentos gerais para proteção e 
conservação das águas subterrâneas no território brasileiro.

Resolução CNRH nº 91/2008 Dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos 
corpos de água superficiais e subterrâneos.

Resolução CONAMA nº 396/2008 Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enqua-
dramento das águas subterrâneas.

Resolução CNRH nº 76/2007
Estabelece diretrizes gerais para a integração entre a gestão de 
recursos hídricos e a gestão de águas minerais, termais, gasosas, 
potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários.
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Resolução CNRH nº 48/2005 Estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos.

Resolução CNRH nº 29/2002 Define diretrizes para a outorga de uso dos recursos hídricos 
para o aproveitamento dos recursos minerais.

Resolução CNRH nº 22/2002 Estabelece diretrizes para a inserção das águas subterrâneas nos 
instrumentos Planos de Recursos Hídricos.

Resolução CNRH nº 15/2001 Estabelece as diretrizes gerais para a gestão de águas subter-
râneas.

Para saber sobre as leis estaduais 
relacionadas as águas subterrâneas 

recomenda-se a obra: SOUZA-
FERNANDES, OLIVEIRA, E. (Orgs.). 

Coletânea de Legislação das Águas 
Subterrâneas do Brasil. 1. ed. São 
Paulo: Instituto Água Sustentável, 

2018. v. 5. 1800p. 

Percebe-se que a gestão das águas subterrâneas é 
um fenômeno que ganha força a partir de 2000, para 
mais informações sobre a evolução do tratamento 
jurídico das águas subterrâneas assista:

Videoaula 1: Perspectivas  
e Desafios para a governança  
dos aquíferos  
da Profa. Dra. Pilar Carolina Villar. 

ACESSE ONLINE

3.6 Iniciativas específicas para a proteção 
das Águas Subterrâneas

Além dos instrumentos previstos pela Lei nº 
9.433/1997, existem instrumentos específicos para 
as águas subterrâneas dispersos nas resoluções do 
CNRH, na legislação mineral e nas leis estaduais. 
São eles: áreas de uso restritivo, que se dividem em 
3 categorias: a) áreas de proteção de aquíferos, b) as 
áreas de restrição e controle de águas subterrâneas 
e c) os perímetros de proteção de poços; o cadas-
tro de usuários de águas subterrâneas, as redes de 
monitoramento e a recarga artificial de aquíferos.

4.6.1 Áreas de Uso restritivo: As áreas 
de restrição e controle de águas 
subterrâneas, perímetros de proteção de 
poços e áreas de proteção de aquíferos

A criação de áreas de uso restritivo visa justa-
mente condicionar o uso do solo e das águas de 
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forma a manter o aquífero. Sua base legal se encon-
tra no art. 6, § 2º da Resolução CNRH nº 22/2002. 
A Resolução CONAMA nº 320/2009 que trata do 
gerenciamento de áreas contaminadas, contempla 
no art. 34, parágrafo único, II, que as alternativas de 
intervenção para reabilitação de áreas contaminadas 
podem incluir ações relacionadas ao zoneamento e 
restrições dos usos e ocupação do solo e das águas 
superficiais e subterrâneas. 

A lei federal não define com detalhes como 
serão essas áreas de uso restritivo para as águas 
subterrâneas, porém a análise da legislação esta-
dual e a prática da gestão permitem identificar três 
categorias principais de uso restritivo para as águas 
subterrâneas: as áreas de proteção de aquíferos, as 
áreas de restrição e controle de águas subterrâneas 
e os perímetros de proteção de poços. 

Áreas de Proteção de Aquíferos
A Resolução CONAMA nº 396/2008 menciona 

de forma genérica o dever do Poder Público de criar 
Áreas de Proteção de Aquíferos e Perímetros de 
Proteção de Poços de Abastecimento com o objetivo 
de proteger as águas subterrâneas. Ao analisar as 
Resoluções do CNRH não se encontra detalhamento 
sobre como se materializariam as áreas de proteção 
de aquíferos, contudo estas não se confundem com 
as áreas de restrição e controle de águas subterrâneas 
definidas pela Resolução CNRH nº 92/2008 ou com 
os Perímetros de Proteção de Poços. 

Ao analisar a literatura e as legislações esta-
duais, percebe-se que a ideia por trás das áreas de 
proteção de aquíferos se alinha à criação de espaços 
territorialmente protegidos para garantir a recarga 
de aquíferos e a qualidade da água em áreas de alta 
vulnerabilidade. Portanto, esse instrumento tem 
como objetivo a manutenção de áreas de infiltra-
ção em aquíferos vulneráveis ou estratégicos para o 
abastecimento de uma determinada região. Embora 
algumas legislações estaduais tenham regulado esse 
instrumento, que costuma ser denominado como 
áreas de proteção máxima, não se encontraram casos 

práticos de sua aplicação na literatura analisada. 
A título exemplificativo, o Estado do Ceará, Per-
nambuco e São Paulo preveem em suas legislações 
estaduais esse instrumento. 

As áreas de restrição e controle de águas sub-
terrâneas

A Resolução CNRH nº 92/2008 estabeleceu no 
artigo 4º a possibilidade da criação de áreas de res-
trição e controle de uso de águas subterrâneas com 
o objetivo de proteger, conservar e recuperar:

I – mananciais para o abastecimento humano e desse-
dentação de animais;

II – ecossistemas, ameaçados pela superexplotação, 
poluição ou contaminação das águas subterrâneas;

III – áreas vulneráveis à contaminação da água subter-
rânea;

IV – áreas com solos ou água subterrânea contamina-
dos; e

V – áreas sujeitas a ou com identificada superexplotação.

As áreas de restrição e controle de águas subter-
râneas visam disciplinar o uso do solo e das águas 
subterrâneas de uma determinada região de forma a 
reverter uma situação de potencial risco ao aquífero, 
que pode ser relacionado à quantidade ou à qualidade 
das águas. A principal medida desse tipo de inicia-
tiva é a restrição à captação das águas subterrâneas, 
impondo diversas restrições a outorga e em alguns 
casos vedando a possibilidade de novas outorgas. 
Pode-se impor também restrições a determinados 
tipos de uso e ocupação do solo. 

Vários Estados regulamentaram esse instrumento 
e há exemplos práticos de sua aplicação e potencial 
para contribuir na gestão dos aquíferos. Por exemplo, 
o Estado de São Paulo regulamentou essa questão
por meio da Deliberação CRH nº 52/2005 e instituiu 
4 áreas de restrição e controle de água subterrâneas:  

• Região: Ribeirão Preto / SP
Área de restrição e controle de captação e uso de 

águas subterrâneas, conforme a Deliberação CRH 
nº 165, de 09/09/2014, que referenda a Delibera-
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ção CBH-PARDO nº 201 de 01/08/2014. Mapa da 
área de restrição do município de Ribeirão Preto.

• Região: Jurubatuba – São Paulo / SP
Área de restrição e controle de captação e uso de 

águas subterrâneas, conforme a Deliberação CRH 
nº 132, de 19/04/2011, que homologa a Delibera-
ção CBH-AT nº 01, de 16/02/2011 − Mapa da área 
de restrição da região de Jurubatuba. 

•  Região: Entorno da Lagoa de Carapicuíba – São
Paulo / SP

Área de restrição e controle das captações e usos 
de águas superficiais e subterrâneas, conforme POR-
TARIA DAEE nº 2653, de 15/12/2011 (Reti-ratifi-
cada no DOE de 08/03/2012) − Mapa da área de 
restrição da região da Lagoa de Carapicuíba.

• Região: Monte Azul Paulista / SP
Área de restrição e controle das captações e usos 

de águas subterrâneas, conforme PORTARIA DAEE 
nº 1066, de 28/03/2015 e prorrogado pela Portaria 
DAEE nº 860, de 27/03/2017 − Anexo I: Mapa da área 
de restrição no município de Monte Azul Paulista.

As áreas de restrição e controle se aplicam para 
aquelas regiões em que já se reportaram situações de 
risco ou impacto ao aquífero, seja por superexplora-
ção ou contaminação das águas. Esse instrumento 
costuma ser utilizado de forma reativa, para reverter 
ou impedir o avanço de situações de potencial dano 
ambiental. Contudo, nada impede que ele seja utili-
zado de forma preventiva, antes de se ter realmente 
um quadro de superexploração ou contaminação. 

Perímetros de proteção de poços
O perímetro de proteção de poço (PPP) é uma 

área no entorno do poço cuja função é impedir 
a contaminação do solo e das águas subterrâneas 
por atividades antrópicas. Suas dimensões e forma 
dependem das características hidrogeológicas do 
aquífero e dos usos locais. A literatura técnica esta-
belece distintos tipos de PPPs, sendo que os mais 
comuns são (Formentini, 2018):

•	  o Perímetro Imediato de Proteção Sanitária 
(PIPS), definido para a proteção da captação 
da água;

•	  o Perímetro de Alerta (PA) que visa proteger 
a zona de contribuição de contaminantes com 
média de 50 dias de trânsito; 

•	  o Perímetro de Prevenção (PP), que visa pro-
teger a zona de contribuição de contaminantes 
com média de trânsito de 150 dias; e 

•	  o Perímetro de Contribuição (PC) que é defi-
nido a partir da verificação do trânsito dos 
contaminantes diante da extração de águas de 
uma determinada atividade. 

No âmbito federal, os perímetros de proteção 
de poços foram regulados na legislação de águas 
minerais. A Portaria DNPM nº 231/1998 determi-
nou que os perímetros de proteção “destinam-se à 
proteção da qualidade das águas e tem como objetivo 
estabelecer os limites dentro dos quais deverá haver 
restrições de ocupação e de determinados usos que 
possam vir a comprometer o seu aproveitamento” 
(item 3.3).

Esses perímetros de proteção devem ser consti-
tuídos por 3 zonas, conforme prescrito no item 3.3 
da referida portaria:

A zona de influência (ZI) é aquela associada ao cone 
de depressão (rebaixamento da superfície potencio-
métrica) de um poço em bombeamento ou de uma 
fonte ou nascente natural, considerado aqui como um 
afloramento da superfície piezométrica ou freática, equi-
valente a um dreno. Se associa ao perímetro imediato do 
poço e delimita também um entorno de proteção micro-
biológica. Nesta zona, não serão permitidas quaisquer 
edificações e deverá haver severas restrições à atividade 
agrícola ou outros usos considerados potencialmente 
poluidores.

A zona de contribuição (ZC) é a área de recarga associada 
ao ponto de captação (fonte ou poço), delimitada pelas 
linhas de fluxo que convergem a este ponto.

A zona de transporte (ZT) ou de captura é aquela entre a 
área de recarga e o ponto de captação. É esta zona que 
determina o tempo de trânsito que um contaminante 
leva para atingir um ponto de captação, desde a área 
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de recarga. Em geral, este tempo depende da distância 
do percurso ou fluxo subterrâneo, das características 
hidráulicas do meio aquífero e dos gradientes hidráu-
licos.

As zonas de contribuição e de transporte visam à 
proteção para contaminantes mais persistentes. Sua 
definição e dimensões serão baseadas em função 
das atividades, níveis e intensidade de ocupação e 
utilização da terra, levando-se em conta também as 
estimativas sobre o tempo de trânsito.

A Resolução CONAMA nº 396/2008, no artigo 
20, determinou que cabe aos órgãos ambientais 
em conjunto com os órgãos de recursos hídricos 
implementar os PPPs. Vários Estados já definiram e 
regulamentaram normas para a aplicação dos PPPs. 
A título exemplificativo, citam-se os estados do Mato 
Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo. De maneira geral, as normas 
estaduais contemplaram pelo menos o Perímetro 
Imediato de Proteção Sanitária e um Perímetro de 
Alerta ou Prevenção que visa à proteção da zona de 
contribuição do poço de contaminantes diante de 
um determinado tempo de trânsito que pode variar 
conforme as características do aquífero.  

3.6.2 Cadastro de Usuários de Águas 
Subterrâneas

A Política Nacional de Recursos Hídricos incum-
biu à Agência Nacional de Águas a responsabilidade 
por manter o Cadastro Nacional de Usuários de 
Recursos Hídricos – CNARH (art. 44, II da Lei Fede-
ral nº 9.433/1997 e Resolução ANA nº 317/2003). Esse 
cadastro é “um registro obrigatório de pessoas físicas 
e jurídicas de direito público ou privado usuárias 
de recursos hídricos” (art, 1º da Resolução ANA nº 
317/2003). A Resolução CNRH nº 126/2011 definiu 
o cadastro de usuários de recursos hídricos como um 
“conjunto de dados e informações sobre usuários, 
usos e interferências nos recursos hídricos” (art. 3, I)

Para os fins do cadastro são considerados usu-
ários a “pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou privado, que faça uso de recursos hídricos, que 

dependem ou independem de outorga nos termos 
do art. 12 da Lei nº 9.433/1997 (art. 1, II da Reso-
lução ANA nº 317/2003), bem como das normas 
estaduais vigentes (art. 3, III da Resolução CNRH 
nº 126/2011). Dessa forma qualquer usuário de 
recursos hídricos (superficiais ou subterrâneos) é 
obrigado a se cadastrar, mesmo no caso dos usos 
isentos, que independem de outorga. 

O cadastro não confere ao usuário o direito 
de uso de recurso hídrico, trata-se de mais uma 
formalidade que deve ser realizada pelo usuário. O 
acesso ao recurso hídrico é conferido pela outorga 
de recursos hídricos. Os usos considerados isentos 
de outorga, são legitimados por atos administrativos 
que confirmam o seu enquadramento nas hipóteses 
do artigo 12, § 1º da Lei Federal nº 9.433/1997 ou 
da legislação estadual pertinente. Portanto, aquele 
que pretender perfurar um poço deve cadastrá-lo, 
da mesma forma que aquele que já possui um poço 
deve regularizá-lo fazendo o cadastro, mesmo no 
caso de uso isento. 

A Resolução CNRH nº 126/2011 obrigou os 
órgãos gestores de cada Unidade da Federação a 
aderir ao CNARH ou instituir um sistema para 
armazenamento e integração dos dados de usuários 
de recursos hídricos (art. 4º). Dessa forma, será 
possível traçar um perfil nacional dos usuários de 
água, incluindo as águas subterrâneas. De 
forma geral, os estados possuem seus cadastros 
estaduais de usuários, incluindo as águas 
subterrâneas. Con-tudo diante do alto número de 
poços clandestinos, os cadastros não refletem a 
realidade da exploração das águas subterrâneas.

3.6.3 Redes de monitoramento de águas 
subterrâneas

As redes de monitoramento são pré-requisitos 
para a gestão dos aquíferos, pois é por meio delas 
que se percebem os processos que ocorrem nas águas 
subterrâneas. O monitoramento pode ser preven-
tivo (o foco é avaliar o comportamento e evolução 
do aquífero) ou reativo (quando já se constatou a 
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existência de um dano e se pretende acompanhar a 
sua evolução).

A Resolução CNRH nº 92/2008, no artigo 10, 
destaca a importância do estabelecimento de pro-
gramas de monitoramento qualitativo e quantitativo 
das águas subterrâneas para as seguintes situações:

• Proteção dos Aquíferos
• Áreas de restrição e controle;
•  Zonas de influência de empreendimentos que

apresentem potencial de poluição e risco de
contaminação;

• Risco geotécnico;
• Superexplotação;
• Intrusão marinha;
• Áreas de recarga e descarga;
• Áreas com recarga artificial.
Os programas de monitoramento podem ser 

realizados pelos órgãos públicos ou usuários. O 
artigo 10, no parágrafo único da referida resolução, 
autoriza os órgãos ambientais e de saúde a “exigir 
dos usuários o monitoramento da água subterrânea” 

Alguns estados contam com redes de monito-
ramento de águas subterrâneas, como por exemplo 
São Paulo, Rio Grande do Norte, Distrito Federal 
e Minas Gerais (ANA, 2017). O Sistema Aquífero 
Guarani possui 5 pontos de monitoramento desde 
2008 (ANA, 2017). No âmbito federal, tem-se a 
iniciativa da Rede Nacional de Monitoramento 
Integrado Qualitativo e Quantitativo de Águas 
Subterrâneas – RIMAS, que é regulamentada pela 
Resolução CNRH nº 107/2010. 

Essa rede deverá ser planejada e coordenada pela 
ANA e implantada, operada e mantida pela CPRM, 
em articulação com os órgãos e entidades gestores de 
recursos hídricos dos estados e do Distrito Federal 
(art 2º da Resolução CNRH nº 107/2010). Desde 
2009, a CPRM vem implantando esse programa, 
que é composto por poços existentes e construídos. 
Os dados obtidos serão armazenados no SIAGAS e 
devem ser integrados ao SNIRH. A figura 12 mostra 
os poços de monitoramento da rede e os respectivos 
aquíferos contemplados. Em 2017, a rede contava 
com 347 estações de monitoramento (ANA, 2017).



O TRATAMENTO JURÍDICO  
DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  

NO ORDENAMENTO BRASILEIRO

26

Figura 12: Mapa da distribuição das 374 estações de monitoramento por aquífero na RIMAS.

Fonte: ANA, 2017, p. 41.
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A RIMAS tem como objetivo promover o moni-
toramento permanente e contínuo dos aquíferos 
de forma a precisar a disponibilidade hídrica e a 
identificar os impactos decorrentes da exploração e 
uso e ocupação do solo nas águas subterrâneas. Esse 
programa, que pretende se expandir, já beneficia os 
seguintes aquíferos: Açu, Alter do Chão, Barreiras, 
Bauru-Caiuá, Beberibe, Boa Vista, Cabeças, Cober-
turas Cenozoicas, Costeiro, Furnas, Grajau, Guarani, 
Içá, Itapecuru, Litorâneo, Mauriti, Missão Velha, 
Parecis Indiviso, Parecis-Rio Ávila, Parecis-Ronuro 
Pirabas, Poti-Piauí, Prosperança, Ronuro, Salto das 
Nuvens, Serra do Tucano, Serra Grande, Tacaratu, 
Trombetas, Tucunaré, Urucuia, Areado, Fissurados e 
de Coberturas Cenozoicas. A rede ainda precisa ser 
ampliada, pois essa iniciativa representa um passo 
importante para a gestão dos aquíferos brasileiros.

3.6.4 Recarga Artificial de Aquíferos

A Resolução CNRH nº 15/2001, no artigo 6º, 
incumbiu às entidades do SINGREH o papel de 
orientar os municípios na adoção de práticas de reuso 
e de recarga artificial com o fim de aumentar a dispo-
nibilidade hídrica e qualidade da água subterrânea. 

A Recarga Artificial de Aquíferos foi regulada pela 
Resolução CNRH nº 153/2013, sendo definida no art. 
2º como a “introdução não natural de água em um 
aquífero, por intervenção antrópica planejada, por 
meio da construção de estruturas projetadas para 
este fim”. Trata-se de um procedimento que visa esti-
mular a recarga por meio de estruturas que otimizem 
a infiltração da água, superficial ou subterrânea, ou 
proveniente de fontes alternativas, como é caso das 
águas residuais, excedente de escoamento superficial 
ou de água dessalinizada. Segundo o artigo 4º, essa 
intervenção se justifica nos seguintes casos:

I – Armazenar água para garantia da segurança hídrica; 

II – Estabilizar ou elevar os níveis de água em aquíferos 

regularizando variações sazonais;
III – Compensar efeitos de superexplotação de aquíferos; 

IV – Controlar a intrusão salina; 
V – Controlar a subsidência do solo.

A implementação desse procedimento depende 
da autorização da entidade ou órgão gestor estadual 
de recursos hídricos e exige a realização de estudos 
que atestem sua viabilidade técnica, econômica, 
sanitária e ambiental (art. 5º). Outro requisito é 
que a recarga não comprometa a qualidade das 
águas do aquífero. A Resolução não se aplica para 
os casos de remediação de aquíferos contaminados, 
recarga acidental e processos de repressurização 
de formações geológicas visando a recuperação de 
hidrocarbonetos (art. 4º, § 2º). 

Após a implementação do sistema de recarga 
artificial, o responsável legal deve manter um Regis-
tro de Comportamento do Sistema (art. 9º) que 
inclua as seguintes informações básicas: 

I – Os volumes de água utilizados por tipo de recarga; 

II – A taxa de infiltração ao longo das operações e a 
quantidade total infiltrada;

III – O monitoramento da qualidade da água de recarga 
e da água do aquífero recarregado;

IV – O monitoramento da variação do nível potencio-
métrico;

V – Os registros de precipitação e evaporação na área;

VI – Os efeitos da recarga em mananciais de abasteci-
mento, na sua área de influência.

A recarga artificial contribuiu para a manutenção 
dos níveis de aquíferos intensamente explorados. 
Esse procedimento é utilizado em vários países como 
forma de garantir o abastecimento de determinadas 
regiões e utiliza a capacidade filtrante do solo para 
reduzir custos com o tratamento de água.

3.6.5 Gerenciamento de áreas contaminadas

Ao longo de séculos, o solo foi utilizado como 
local para lançamento de resíduos sólidos ou efluen-
tes, bem como problemas ligados às infraestruturas 
ou sua manutenção permitiram o vazamento de subs-
tâncias nocivas que comprometeram sua qualidade. 
O solo e subsolo são o substrato das águas subterrâ-
neas, portanto a prevenção de sua contaminação está 
diretamente ligada à proteção das águas subterrâneas. 
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A contaminação do solo demanda ações correti-
vas que mitiguem esse problema, pois o fluxo hídrico 
subterrâneo pode carregar essa contaminação para 
além do seu local originário, comprometendo poços 
localizados dentro e fora desse perímetro. 

Dessa forma, o gerenciamento de áreas conta-
minadas surge como um instrumento importante 
para remediar a situação das águas subterrâneas já 
contaminadas e prevenir que a contaminação do 
solo chegue a esses recursos ou ainda que o dano se 
estenda comprometendo outras áreas. O art. 3º da 
Lei Federal nº 12.305/2010 define as áreas contami-
nadas como “local onde há contaminação causada 
pela disposição, regular ou irregular, de quaisquer 
substâncias ou resíduos”. A Resolução CONAMA nº 
320/2009 dispôs sobre os critérios e valores orien-
tadores de qualidade do solo quanto à presença de 
substâncias químicas e estabeleceu diretrizes para 
o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas
por essas substâncias em decorrência de atividades 
antrópicas. Essa norma representou uma conquista 
para o gerenciamento de áreas contaminadas, pois 
não havia padrões federais em relação à qualidade do 
solo (Araujo-Moura e Caffaro Fillho, 2015). Dentre 
os avanços trazidos por essa norma destacam-se:

•  A definição d e v alores orientadores d e refe-
rência de qualidade, de prevenção e de 
inves-tigação do solo.

•  A obrigatoriedade de se definirem p adrões 
de monitoramento de qualidade do solo e das 
águas subterrâneas na área de empreendimen-
tos que desenvolvem atividades com potencial 
de contaminação.

•  A determinação de um processo de 
gerencia-mento de áreas contaminadas.

•  A realização de avaliação de risco à saúde e 
ecológico.

•  A divulgação das áreas contaminadas por meio 
do registro dessa informação na matrícula do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
onde se insere o imóvel, bem como ao cadas-
tro imobiliário das prefeituras e do Distrito 
Federal.

•  A constituição de um Banco de Dados Nacio-
nal sobre Áreas Contaminadas.

O gerenciamento de áreas contaminadas inclui 
expressamente a preocupação com a qualidade das 
águas subterrâneas. Infelizmente, muitos Estados 
ainda não avançaram na implementação desse tipo 
de gerenciamento, o que gera um quadro de risco 
para o solo e águas subterrâneas (Araujo-Moura e 
Caffaro Fillho, 2015).

3.7 Implicações jurídicas do uso irregular das 
águas subterrâneas (Sanções)

A legislação de recursos hídricos impõe uma 
série de obrigações àquele que deseja usar os recursos 
hídricos subterrâneos, destacando-se as seguintes:

•  A perfuração de poços exige outorga de uso de
recursos hídricos, concedida pela autoridade
competente.

•  O uso das águas subterrâneas deve obedecer
aos termos prescritos na outorga.

•  Todo usuário de águas subterrâneas deve se
inscrever no Cadastro de Usuários de Recursos 
Hídricos.

•  Vários estados determinaram que os usuários
considerados isentos, conforme os termos
do art. 12 da Lei 9433/1997 e da lei estadual,
devem se inscrever em um Cadastro de Usu-
ários de Recursos Hídricos e buscar a mani-
festação do órgão competente no sentido de
declará-lo como uso isento.
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•  Os usuários isentos devem utilizar as águas nos 
limites da legislação e do pedido que embasou a 
declaração de uso isento concedida pelo órgão
gestor de recursos hídricos.

•  As captações de águas subterrâneas deverão ser 
projetadas, construídas e operadas de acordo
com as normas vigentes.

•  As captações de águas subterrâneas deverão ser 
dotadas de dispositivos que permitam a coleta
de água, medições de nível, vazão e volume
captado para permitir o monitoramento quan-
titativo e qualitativo.

•  Os usos de águas subterrâneas sujeitos à
outorga são passiveis de cobrança pelo uso
do recurso, caso esse instrumento tenha sido
regulamentado na bacia.

•  Qualquer atividade ou empreendimento deve
tomar medidas preventivas para evitar danos
aos aquíferos.

•  O proprietário de poços abandonados ou
improdutivos ou cuja operação cause altera-
ções prejudiciais à qualidade das águas sub-
terrâneas deve tomar providencias conforme
procedimento aprovado pelo órgão gestor de
recursos hídricos.

No caso das águas subterrâneas que são utiliza-
das como águas minerais, termais, potáveis de mesa 
ou fins balneários, devem-se destacar as seguintes 
obrigações:

•  Qualquer um que pretenda utilizar as águas
subterrâneas de forma a explorar seu potencial 
relacionado às características de água mineral,
termal, potável de mesa ou fins balneários é
obrigado a solicitar a portaria de lavra junto
à ANM/DNPM

•  O uso das águas minerais, termais, potáveis de
mesa e para fins balneários fica condicionado
ao cumprimento dos termos da portaria de
lavra emitida pela ANM/DNPM.

O descumprimento de qualquer uma dessas 
obrigações pode gerar responsabilidade civil, penal 
e administrativa, nos termos do artigo 14, §1º da 
Lei nº 6.938/81 e do artigo 225, § 3º da Constituição 
Federal. 

A responsabilidade administrativa se dará no 
âmbito dos órgãos ambientais e dos órgãos gestores 
de recursos hídricos. No âmbito federal, as infrações 
administrativas que podem se relacionar as águas 
subterrâneas se encontram no artigo 49 da Lei 
Federal nº 9.433/1997 e nos artigos 61, 62, inciso III, 
63, 66 e 82 do Decreto Federal nº 6514/2008. Além 
dessas normas, deve-se consultar as normas esta-
duais relacionadas à gestão de recursos hídricos ou 
proteção ambiental. As penas pelo descumprimento 
das normas administrativas podem gerar advertên-
cia, multa simples ou diária, embargo provisório do 
poço, embargo definitivo, com revogação da outorga 
ou tamponamento dos poços.
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Quadro  3: Box Infrações Administrativas

BOX – INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Lei 9.433/1997
Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos:
I – derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso;
II – iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais 
ou subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades 
competentes;
III -  (VETADO)
IV – utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições 
estabelecidas na outorga;
V – perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização;
VI – fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos;
VII – infringir normas estabelecidas no regulamento desta Lei e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e 
procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes;
VIII – obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções.

Decreto Federal 6514/2008

Art. 61.  Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade:
Parágrafo único.   As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão 
ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.

Art. 62.  Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:
[...]
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

Art. 63.  Executar pesquisa, lavra ou extração de minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença da autori-
dade ambiental competente ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), por hectare ou fração. 

Art. 66.  Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos 
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em 
desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Art. 82.  Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja 
nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo 
ambiental:
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

A responsabilidade penal ocorre no âmbito 
da Justiça Penal, e sua fundamentação jurídica se 
encontra na Lei Federal nº 9.605/1998 nos artigos 
54, 60, 68 e 69-A. No caso das águas minerais, o uso 

indevido se enquadra também no artigo 55 da Lei nº 
9.605/1998, bem como há julgados que o classificam 
como crime de usurpação de patrimônio da União 
previsto no artigo 2º da Lei nº 8.176/1991. 
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Quadro  4: Box Crimes Ambientais

BOX – CRIMES AMBIENTAIS

Lei Federal nº 9605/1998
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 
provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
§ 2º Se o crime:
III – causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, 
ou em desacordo com a obtida:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou 
serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas 
legais e regulamentares pertinentes:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.

Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo 
ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão: 
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1o Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da 
informação falsa, incompleta ou enganosa.

Lei nº 8.176/199l
Art. 2° Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpacão, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à 
União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo.
Pena: detenção, de um a cinco anos e multa.

A responsabilidade civil se dá no âmbito da 
Justiça civil quando ocorre um dano ambiental e 
seu principal foco é restituir ou reparar um bem 
ambiental, ou diante da impossibilidade de fazê-
-lo, arbitrar uma indenização. O dano ambiental se 
desdobra em duas vertentes: a primeira tem como 
foco reparar, remediar ou indenizar a alteração inde-
sejável causada ao ambiente e seus elementos, dentre 

esses os recursos hídricos; a segunda visa compensar 
os prejuízos que essa alteração gerou na saúde e nos 
interesses das pessoas afetadas.

Os danos às águas subterrâneas se relacionam à 
utilização direta do aquífero, seja pelo uso das águas 
ou da formação rochosa ou, ainda, pela realização 
de determinadas atividades ou empreendimen-
tos que não utilizam o aquífero, mas causam sua 
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degradação, pois prejudicam a permeabilidade do 
solo ou possibilitam a percolação de contaminantes. 
No âmbito da jurisprudência civil, há várias ações 
responsabilizando civilmente os proprietários de 
poços sem outorga ou portaria de lavra, bem como 
legitimando ações do Poder Público no sentido de 
tamponar poços que não possuem autorização para 
utilizar as águas. Tem-se ainda julgados buscando 
reparar a poluição das águas e obrigando a remedia-
ção de áreas contaminadas que degradaram o solo 
e as águas subterrâneas. Por fim, na exploração de 
águas minerais, há decisões que condenam o usu-
ário irregular a pagar indenizações à União como 
compensação financeira pela exploração de matéria-
-prima pertencente a esse ente da Federação, sem a 
devida autorização. 

3.8 O Caso do Sistema Aquífero Guarani.

O Sistema Aquífero Guarani, ocupa uma área 
de 1.087.879 km2, que se distribui entre Argen-
tina (225.500km2); Brasil (735.918 km2), Paraguai 
(71.700 km2) e Uruguai (45.000 km2) (OAS, 2009, 
p. 62). A denominação sistema aquífero Guarani 
compreende diversas formações geológicas com 
diversos nomes em seus países, são elas: Pirambóia/
Botucatu no Brasil; Misiones no Paraguai; Tacua-

rembó na Argentina; e Buena Vista/Tacuarembó 
no Uruguai. 

Trata-se de um aquífero sedimentar composto 
por depósitos eólicos e flúvio-eólicos, sobreposto 
pelas rochas basálticas da Formação Serra Geral 
(que é um aquífero fraturado). Conforme demons-
tra a figura 13, o aquífero é confinado em 90% de 
sua área total (porções em verde claro). As áreas 
em verde escuro, são as áreas de afloramento, que 
correspondem a aproximadamente 124.650 km2, 
o equivalente a apenas 10% da área total (LEBAC/
UNESP, 2008). 

A maior porção do aquífero se encontra no 
território brasileiro (61,65%), onde se estende por 
oito estados: Goiás (39.367,72 km2), Mato Grosso 
(7.217,57 km2); Mato Grosso do Sul (189.451.38 
km2), Minas Gerais (38.585,20km2), Paraná 
(119.524,47 km2), Rio Grande do Sul (154.680,82 
km2), Santa Catarina (44.132,12 km2), São Paulo 
(142.958,48 km2) (LEBAC/UNESP, 2008). O Bra-
sil é o principal usuário dos recursos hídricos, 
consumindo 93,6% do volume total extraído, 1.04 
km3/ano, com destaque ao Estado de São Paulo 
que responde por 80% desse uso (WORLD BANK/
GWMATE, 2009; OAS, 2009). 
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Figura 13: Mapa esquemático do Sistema Aquífero Guarani

Fonte: Borghetti, Borghetti, Rosa Filho, 2011, p. 163
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Sua espessura média é de 250 metros e o 
volume de água estimado é de 30.000 km3, o que 
corresponde a 100 anos de fluxo cumulativo no rio 
Paraná. A água do SAG se localiza em profundida-
des que oscilam entre 50 a 1.500 metros (Borghetti 
et al., 2011). 

As características do aquífero são bastante dis-
tintas, pois há regiões em que ele aflora na super-
fície, enquanto em outras se encontra a mais de 
1.500 metros de profundidade. Por isso, as idades 
e qualidade da água variam consideravelmente. 
Nas áreas de confinamento, a idade das águas 
ultrapassa os 20.000 anos, indicando taxas de rea-

bastecimento extremamente lentas e os problemas 
de qualidade das águas são mais frequentes devido 
à interação natural água e minerais da rocha. Nas 
áreas de recarga, as águas são recentes e costumam 
ser apropriadas para o consumo humano (OAS, 
2009, p. 66).

Com base nessas distinções hidrogeológicas, a 
figura 14 divide o aquífero em cinco possíveis zonas 
de gestão: I – zona de recarga e descarga não con-
finada; II – zona de recarga coberta por basalto; III 
– zona confinada intermediária; IV – zona confinada 
profunda; e V zona confinada com água subterrânea 
salina (WORLD BANK/GWMATE, 2009).
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Figura 14: O Sistema Aquífero Guarani e suas Zonas de Gestão

Fonte: World Bank/GWMATE, 2009, p. 11.
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Embora o SAG seja uma estrutura geológica con-
tínua, suas características variam consideravelmente 
de uma zona a outra. Por exemplo, a recarga do 
aquífero só ocorre nas zonas I e II: a) pela infiltração 
direta da chuva e dos cursos de água presentes na 
área de afloramento; b) pela infiltração indireta por 
meio das fraturas dos basaltos; e c) por descontinui-
dades nos basaltos, que são sobrepostos por outros 
aquíferos mais recentes (OAS, 2009).

As águas subterrâneas extraídas na zona I são 
renovadas pela infiltração da água da chuva, por isso 
correspondem à área mais vulnerável à contamina-
ção. Na zona II, o arenito é coberto por uma camada 
de basalto pouco espessa (inferior a 100m) e muito 
fraturada, assumindo a condição de aquífero semi-
confinado. Dessa forma, a recarga é inferior a zona 
1, pois a água que chega ao aquífero entra por meio 
das fraturas ou descontinuidades do basalto, ou seja, 
trata-se de uma recarga indireta (WORLD BANK/
GWMATE, 2009). A gestão dessas áreas exige um 
uso compatível com as taxas de recarga e políticas de 
uso do solo adequadas à vulnerabilidade do aquífero.

Ao contrário do que se imaginava, a água que 
ingressa nas áreas de recarga não reabastece a 
porção central do aquífero, mas forma “células de 
fluxo locais que descarregam quase inteiramente em 
rios que cortam as áreas de afloramento do SAG” 
(WORLD BANK/GWMATE, 2009, p. 5). Dessa 
forma, o fluxo hídrico assume um caráter regional. 

Nas zonas confinadas (intermediária, profunda 
e alta salinidade) não há recarga significativa e a 
extração das águas equivale à mineração do aquífero. 
Nesse caso, a gestão deve fomentar o uso consciente 
e o aproveitamento de longo prazo, pois a água extra-
ída não será reposta. Em compensação, o aquífero 
está protegido da poluição antrópica, pois é coberto 
por uma espessa camada de basalto (OAS, 2009; 
WORLD BANK/ GWMATE, 2009). Além disso, o 
consumo exige cuidados, pois elas estão mais pro-
pensas a apresentarem problemas de qualidade em 
virtude do teor e tipo de sais dissolvidos.

Nas áreas confinadas, as águas subterrâneas não 
se conectam com as águas superficiais da bacia do 
Prata. O aquífero Guarani e a Bacia do Prata consti-
tuem dois corpos hídricos distintos, embora em boa 
parte do território estejam sobrepostos. Apesar disso, 
em alguns trechos das áreas de recarga podem existir 
pontos de comunicação entre as águas subterrâneas 
e os corpos hídricos superficiais que compõem essa 
bacia.

Diante das características do aquífero, as áreas 
com maior aptidão a desenvolver conflitos trans-
fronteiriços coincidem com as áreas de fronteira e 
se restringem “a uma faixa estreita de não mais do 
que algumas dezenas de quilômetros, dependendo 
das condições hidrodinâmicas locais e específicas” 
(OAS, 2009, p 18). Embora o SAG se estenda por 
quatro países, o fluxo hídrico somente é compar-
tilhado em uma pequena porção que coincidiria 
com as zonas de fronteira. Essas zonas de fronteira 
não podem ser vistas como um corpo uniforme 
do aquífero, mas sim como uma zona composta 
por subzonas de características distintas e fluxos 
hídricos restritos àquela porção da zona de fron-
teira (Villar, 2015). 

Borghetti, Borghetti e Rosa Filho (2011, p. 199) 
limitaram ainda mais a área de potenciais conflitos 
transfronteiriços. Segundo esses autores, apesar da 
convergência das formações geológicas nos quatro 
países, “a condição de conexão hidráulica” estaria 
presente somente na “região entre o Mato Grosso 
do Sul e Paraguai, e entre o sudoeste do Rio Grande 
do Sul, Argentina e Uruguai”. 

Dito isso, as áreas mais vulneráveis aos conflitos 
transfronteiriços são as áreas de recarga localizadas 
na divisa dos países, conforme demonstrado na 
figura 15. Nesse caso, os conflitos poderiam surgir 
pela contaminação do aquífero, impermeabilização 
dessas áreas ou por utilizações que interferissem 
nos níveis do aquífero ou dos recursos superficiais 
relacionados (Villar, 2015). 
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Figura 15: Sistema Aquífero Guarani e Áreas  
com potencial de conflito transfronteiriço.

Fonte: Villar, 2015, p. 215

O aquífero Guarani ganhou considerável des-
taque em relação a outros aquíferos brasileiros 
em decorrência da realização do Projeto Proteção 
Ambiental e Gerenciamento Sustentável Integrado 
do Sistema Aquífero Guarani ou, simplesmente, 
Projeto Sistema Aquífero Guarani. Esse projeto foi 
instituído entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uru-
guai e contou com o apoio de várias organizações, 
com destaque ao Banco Mundial, à Organização dos 
Estados Americanos – OEA e o Global Environmen-
tal Facility (GEF). Sua duração inicial era de quatro 
anos, de março de 2003 a março de 2007, contudo 
ele foi prorrogado até 31 de janeiro de 2009 (Villar, 
2015). 

Seu objetivo era ajudar os países a elaborar e 
implementar um quadro institucional e técnico 

comum para a gestão e preservação dessas águas. A 
realização desse projeto contribuiu para aumentar 
o conhecimento do aquífero, sendo que seu legado
técnico pode ser consultado na página do Cen-
tro Regional de Águas Subterrâneas – CeReGAS   
https://www.ceregas.org/publicaciones/. Além 
da promoção do conhecimento, esse projeto deu 
publicidade as águas subterrâneas e a esse aquífero 
em particular. 

Assista na videoteca, o vídeo Magnífico Aquí-
fero Guarani, que explica a formação do aquífero 
Guarani e descreve como se organizou o Projeto 
Aquífero Guarani. Os dados sobre o tamanho do 
Guarani divergem dos aqui apresentados pois com 
a finalização do projeto se teve o refinamento da 
extensão do aquífero. 

Assista:
Vídeo 2:  Magnífico Aquífero Guarani

Produção: Argentina, Brasil, Paraguai  
e Uruguai, em parceria 
com GEF, OEA e Banco Mundial

3.8.1 O Tratamento Jurídico do Aquífero 
Guarani

O tratamento jurídico do Aquífero Guarani no 
Brasil é o mesmo aplicado às águas subterrâneas, 
independentemente de seus limites. Portanto, cada 
Estado da Federação Brasileira será responsável por 
gerir sua porção do aquífero. A União não estabele-
ceu no âmbito nacional normas específicas para esse 
aquífero, mesmo porque sua situação em relação aos 
riscos de exploração ou contaminação são baixas. O 
CNRH editou a Moção nº 49/2009 que “Recomenda 
a aplicação de investimentos em ciência e tecnologia 
para conhecimento estratégico das potencialidades, 
disponibilidades e vulnerabilidades do Sistema 
Aquífero Guarani – SAG, no âmbito dos Estados 
abrangidos pelo Aquífero”. Dessa maneira, se reforça 
a necessidade de pensar a gestão dos aquíferos no 
nível estadual. Os Estados têm incorporado regu-
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lações específicas, com destaque a São Paulo, que 
estabeleceu no município de Ribeirão Preto uma 
área de restrição e controle na região do aquífero em 
decorrência da superexploração pontual.

No âmbito internacional, o Brasil firmou o 
Acordo sobre o Aquífero Guarani, em 2 de agosto de 
2010, com os outros países do aquífero. A idealização 
de um acordo para um aquífero transfronteiriço que 
não possui conflitos e cujos riscos de conflitos são 
restritos a uma pequena porção de seu território 
representa um passo importante para a gestão com-
partilhada (Villar, 2015). O acordo foi reconhecido 
pelos quatro países. Argentina e Uruguai ratificaram 
o acordo em 2012, por meio da promulgação da Lei
nº 26.780/2012 e da Lei n º 18.913/2012 respectiva-
mente; em 2017, o Brasil editou o Decreto Legislativo 
nº 52/2017; e em 2018, o Paraguai aprovou a Lei nº 
6.037/2018. Apesar de ter sido interiorizado por 
todos os Estados, o tratado ainda não está em vigor, 
pois aguarda a entrega do instrumento de ratificação 
do Paraguai.  

3.9 A gestão das águas subterrâneas e a 
necessidade da coordenação 

A Constituição Federal garantiu aos Estados a 
titularidade das águas subterrâneas, mesmo no caso 
de aquíferos que ultrapassem os limites estaduais. 
Sendo assim, cada Estado será responsabilizado pela 
gestão de seus aquíferos ou de sua porção no caso 
dos aquíferos interestaduais ou transfronteiriços. 
Boa parte dos corpos hídricos subterrâneos ultra-
passa o território estadual ou não converge com as 
regiões ou bacias hidrográficas. Em muitos casos, a 
área de recarga de um aquífero se localizará em um 
comitê, enquanto a descarga se dá em outro. Ou 
ainda, a exploração das águas ou solo em uma região 
podem comprometer a qualidade ou quantidade da 
água de outra bacia.

Os Estados têm um papel prioritário na gestão 
das águas subterrâneas por serem os detentores do 
domínio, porém as águas subterrâneas demandam 
a articulação dos três entes da Federação. A não 

convergência dos aquíferos com a bacia hidrográ-
fica ou o compartilhamento com outros estados e 
países exige o estabelecimento de mecanismos de 
coordenação e a adoção de estratégias comuns, 
seja dentro do Estado, entre os Estados ou entre os 
Estados e a União. 

Quando o aquífero se localiza no território de 
um único Estado, a coordenação é mais fácil, pois 
as políticas estaduais e órgãos responsáveis pela 
gestão são os mesmos, porém permanece o desafio 
de articular os distintos comitês estaduais bem como 
envolver os municípios. Sem o envolvimento dos 
municípios dificilmente se terá uma gestão eficiente 
dos aquíferos, pois esses entes são os responsáveis 
pelo planejamento urbano e detêm a competência 
para impor restrições ao uso e ocupação do solo.

No caso dos aquíferos interestaduais, além 
das dificuldades previamente citadas, se tem o 
desafio de integrar políticas e órgãos de recursos 
hídricos distintos. O intercâmbio de informa-
ções, a instituição de redes de monitoramento 
compartilhadas, a harmonização das metodolo-
gias para cálculo de recarga e reservas de águas 
subterrâneas, bem como para a identificação das 
áreas vulneráveis e pontos de descarga são etapas 
necessárias nesse processo. 

Essa articulação beneficia diretamente as águas 
superficiais, pois os aquíferos são os principais 
responsáveis pela vazão de diversos rios estaduais 
e federais. Portanto, sua má gestão compromete a 
qualidade e quantidade disponível de água nos rios. 

A União possui um papel fundamental para 
estimular a coordenação nesse processo, princi-
palmente, no caso dos aquíferos interestaduais ou 
transfronteiriços. Além disso, ela detém a compe-
tência sobre as águas minerais, portanto é necessário 
construir articulações não apenas entre os diversos 
órgãos de recursos hídricos estaduais e federais, 
mas também fomentar a conexão entre o sistema 
de órgãos de gestão de recursos minerais e o de 
recursos hídricos.
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Para contribuir com a construção dessa coor-
denação foi criado o Programa Nacional de Águas 
Subterrâneas que foi incorporado aos Programas 
Regionais de Recursos Hídricos do Plano Nacional 
de Recursos Hídricos (PNRH). Os objetivos dessa 
iniciativa é estimular projetos e estudos para aquífe-
ros de abrangência transfronteiriça e interestadual, 
estudos e projetos em escala local, monitoramento 
qualiquantitativo das águas subterrâneas, ações 
para o desenvolvimento dos aspectos institucionais 
e legais, bem como programas para a capacitação, 
comunicação e mobilização social 

Um exemplo da construção dessa cooperação 
interestadual e federal é o caso do Plano de Gestão 
Integrada e Compartilhada do Sistema Aquífero 
Urucuia. Esse aquífero se estende pelos Estados 
da Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Piauí e 
Tocantins e faz parte da bacia do Rio São Francisco, 
constituindo um dos principais aquíferos contri-
buintes para o fluxo das águas desse rio. A Agência 
Nacional de Águas tem conduzido estudos hidro-
geológicos para obter informações para a gestão 
dos recursos hídricos subterrâneos relativos a esse 
aquífero nas Bacias do rio São Francisco e do rio 
Tocantins visando subsidiar a gestão integrada das 
águas superficiais e subterrâneas. 
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